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Chi Lăng, ngày 03 tháng 02 năm 2020 
 

V/v thống kê thiệt hại thiệt hại 
do dông lốc, mưa đá 

 

 
 

                     Kính gửi: UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và  
Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn. 
 

  

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió 
trên cao, từ chiều ngày 24 và ngày 25/01/2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng có 
mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông lốc kèm theo mưa đá.  

Để có cơ sở báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh, UBND tỉnh, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát thiệt 
hại gây ra do mưa lớn, giông lốc, mưa đá cụ thể triển khai một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các thôn, khu phố khẩn trương rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại 
(theo biểu mẫu số 02/TKTH Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNN-BKH ĐT) 
trong đó phân loại nhà ở, công trình tạm theo mức độ thiệt hại (thiệt hại trên 70%, từ 
50-70%, từ 30-50% và dưới 30%) UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiêm về tính 
chính xác của thông tin, số liệu trong báo cáo theo điểm b, khoản 4, Điều 27 Luật 
Phòng chống thiên tai.  

2. Tiếp tục huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ người dân khắc 
phục thiệt hại để ổn định đời sống và sản xuất.  

3. Báo cáo của UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện thông qua Phòng 
Nông nghiệp và PTNT trước 10 giờ ngày 07/02/2020 để tổng hợp, bản mềm gửi về 
địa chỉ mail: nnchilang@gmail.com 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;                            
- Phòng NN&PTNT (TH); 
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Nông Trường 
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